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 ودور األكادميي اإلرشاد مفهوم على الطالعهم دراسي فصل كل  بداية يف الطالب لقاء تفعيل 
   الطالب توجيه يف األكادميي املرشد

 الطالب تواجه اليت املشكالت حل على والعمل واإلضافة احلذف   فرتة يف والتواجد احلضور 
 .دراسي فصل كل  بداية يف التسجيل فرتة أثناء

 التسجيل مشاكل حلل اجلداول جلنة مع املتابعة . 
 الطالب شكاوى أو مقرتحات على والرد استقبال. 
 مرشديهم ملعرفة وتوجيههم اجلدد ابلطالب تعريفيه لقاءات 
 اجلدد للطالب وغريها وقاعات معامل من الداعمة ابخلدمات الطالب توعية. 
 نتائجها وحتليل ومجعها توزيعها و األكادميي ابإلرشاد يتعلق مبا الضرورية االستبياانت إعداد 

 .ذلك على بناء للربانمج التوصية وتقدمي
 الدورية اللقاءات خالل من التدريس هيئة وأعضاء الطالب بني الثقة تعميق.  
 (2 من اقل تراكمي معدل أحرزوا )الذين الضعيف االكادميي التحصيل ذوي الطالب مقابلة 

 .أدائهم حتسني على وتشجيعهم مقرتحات تقدمي و املتدين األكادميي األداء أسباب ملعرفة
 أدائهم على تؤثر قد نفسية أو مالية أو اجتماعية مشاكل لديهم تكون قد الذين الطالب مقابلة 

 .عليها التغلب على ومساعدهتم األكادميي
 األكادميية ابلقضااي اخلاصة اجلامعة لوائح حول الطالب توعية. 
 املتاحة املهنية والوظائف التدريب فرص حول الطالب اطالع. 
 عن عليها حلصولا وكيفية اجلامعية، حبقوقهم وتبصريهم للطالب الالزمة االستشارات تقدمي 

 .اجلامعة وأنظمة قواعد إطار يف اجلامعة، داخل والرمسية الشرعية القنوات طريق
 ابلقسم اللجان ملنسق تنفيذه مت عما دوري تقرير تقدمي 
 فيها املتوفرة واملصادر وعن اجلامعة مكتبة موارد عن للتعرف وتنويرية تدريبية وراتد. 
 غياهبم فرتة يف الطالب من املقدمة لألعذار القرار اخذ و االطالع 
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 المهمة 

 الرئيسية

ؤشرات تحقيق الهدفم المدة  المهام التفصيلية  

تنظيم اللقاء التعريفي للطالب 

 الجدد

يوم 5 حصر الطالب ودعوتهم للحضور  قائمة الطالب 

أيام 1 اعداد برنامج اللقاء التعريفي  برنامج اللقاء 

فائدة اللقاء اعداد تقرير عن مدى 

 التعريفي للطالب الجدد

اعداد االستبانات و توزيعها و 

 جمعها
يوم 30  االستبانة 

يوم 30 تحليل النتائج و اعداد التقرير   التقرير 

متابعة الطالب و المرشدين في 

 فترة الحذف و االضافة

جمع  الجداول المقترحة للطالب 

 من المرشدين
ايام 5 االقتراح التي سلمت جداول   

معالجة حالة الطالب الذين لديهم 

ساعة دراسية  12أقل من 

 )المتعثرين(

 

 اسبوعين
عدم وجود طالب متعثرين أي 

ساعة 12اقل من   

توعية الطالب باإلرشاد 

 االكاديمي 

 تنظيم دورات للطالب
فصل 

 دراسي
 برنامج الدورات

اعداد وتوزيع المطويات 

والمنشورات عن االرشاد 

 الطالبي 

فصل 

 دراسي
 عدد المطويات والمنشورات

دعم الطالب أكاديميا ونفسيا 

 واجتماعيا

حصر الطالب الذين يواجهون 

 مشاكل 
أيام   3  الطالب قائمة 

 تنظيم لقاءات دعم وارشاد
فصل 

 دراسي
 برنامج اللقاءات

المتابعة والتحديث المستمر لتقدم 

 الطالب 

فصل 

 دراسي
 بيانات المتابعة

االطالع على اعذار الغيابات 

  المقدمة  من الطالب  
الموافقة او الرفض   

فصل 

 دراسي
 تقرير بالغيابات

اعداد تقرير عن رضى الطالب 

 عن االرشاد االكاديمي

إعداد االستبيانات وتوزيعها 

 وجمعها 
يوم 20  االستبانة 

اعداد التقرير نتائج والوتحليل  يوم 20   التقرير 
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 المهمة 

 الرئيسية

ؤشرات تحقيق الهدفم المدة  المهام التفصيلية  

اعداد تقرير عن االرشاد 

 االكاديمي

إعداد االستبيانات وتوزيعها 

 وجمعها 
يوم 20  استبانة  

يوم 20 جمع بيانات من المرشدين  البيانات  

يوم 20 تحليل النتائج و اعداد التقرير  التقرير  

 


